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ATENÇÃO: 

 Verifique no manual do seu Yaesu se é compatível com este produto, se 

possui a conexão P2 no equipamento. 

 

Sobre o REMOTE CONTROL HRS-2. 

 O controle remoto opcional HRS-2 pode ser usado para controlar a 

capacidade de memória de voz DVS-6 opcional para os modos SSB / AM / FM; o 

manipulador de memória do concurso para o modo CW; e a memória de texto para 

os modos RTTY / DATA. 

Algumas capacidades específicas do FH-2 são: 

• Nos modos SSB / AM / FM, cinco canais de armazenamento e reprodução de 

memória de voz (20 segundos cada), usando sua própria voz para gravação. 

• No modo CW, o FH-2 fornece armazenamento e rechamada de mensagens CW 

para CQ repetitivo e disputa transmissões automáticas de números. 

• No modo RTTY / DATA, o FH-2 fornece armazenamento e rechamada de 

mensagens TEXTO para transmissões repetitivas de CQ. 
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Como utilizar 

1 - Botões [1], [2], [3], [4], [5]  

Esses botões funcionam como a memória de voz e a tecla de seleção de memória 

de mensagens CW. 

No caso da memória de voz, até 20 segundos de áudio podem ser armazenados 

em cada canal. 

Para mensagens CW e mensagens de texto CW, até 50 caracteres (exemplo 

“CONCURSO”) podem ser armazenados em cada canal. 

 

2 – Botões [˂], [˃], [˄], [˅]  

Normalmente, esses botões são usados para sintonizar a frequência de VFO. 

Pressione os botões [˄] / [˅] para mudar a frequência nos mesmos incrementos do 

microfone [UP] / {DWN]. Pressione os botões [˂] / [˃] para alterar a frequência em 

incrementos de 100 kHz. 

Ao programar o Contest Memory Keyer, esses botões são usados para mover o 

cursor e selecionar os caracteres do texto. 

3 – Botão [P / B]  

Este botão pode ser usado para inserir um espaço na posição onde o cursor está 

piscando. 

4 – Botão [MEM] 

Pressione este botão para armazenar uma memória de voz ou uma memória do 

manipulador de concursos. 

5 – Botão [DEC]  

Ao utilizar a capacidade de número de contestação sequencial do Contest Keyer, 

pressione este botão para diminuir (diminuir) o número do concurso atual em um 

dígito. 
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GARANTIA. 

- Todos os equipamentos HRS possuem garantia de 1 ano contra falhas de 

fabricação. 

- Frete em garantia por conta do fabricante, constatado mau uso será 

cobrado os fretes e componentes. 

- A data inicia da garantia se dá 10 dias após a compra do equipamento, 

valendo por 1 ano. 

- Após a confirmação de recebimento do produto informado pelos correios, 

o cliente tem até 10 dias para desfazer a compra e ser reembolsado após 

chegada do equipamento na HRS e feito os testes de funcionamento do 

mesmo. 
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